
Há cada
vez mais
americanos
a estudar...
e a decidir
ficar por cá

MIGRAÇÃO



Atrair talento
Este país
também é para
americanos

São cada vez mais os norte-americanos

que escolhem Portugal para estudar.
Quase todos vêm pelos preços baixos,
muitOS acabam por ficar. Texto: Ana Sanlez

Descobriu Portugal há dois anos

durante umas férias com a mãe. Na
altura, Hanna Pegg queria estudar
Teatro em Inglaterra mas mudou
de ideias. "Não só adorei Portugal
como ia ser demasiado caro ir para
o Reino Unido." É uma das 31 estu-
dantes norte-americanas a viver
em Lisboa desde setembro, ao abri-

go do Study in Portugal Network
(SIPN), um programa da Fundação
Luso-Americana (FLAD) que quer
ser o berço da retenção de talentos
dos Estados Unidos em Portugal.

Foi em 2015 que Ricardo Pereira

e Michael Baum se fizeram à estra-
da na América. A meta era vender

Portugal nas universidades en-

quanto destino de excelência para
estudantes. "Ao contrário do que
acontece no Erasmus, em que Por-

tugal surge sempre no top 10 dos

destinos favoritos, nos EUA ainda

estamos na cauda da mobilidade

académica", explica ao Dinheiro
Vivo o responsável, Ricardo Pereira.

E neste campo, acrescenta, há
muito potencial para explorar. Em
2017 foram mais de 330 mil os es-
tudantes norte-americanos que
rumaram ao estrangeiro. Portugal
recebeu menos de 700. O progra-
ma da FLAD atraiu perto de 250.

"Para o americano típico, Portugal
ainda soa a destino exótico. Estão
muito habituados a Londres, Paris,

Barcelona, Roma. A nossa missão é

contrariar essa tendência."
No segundo semestre deste ano

letivo o programa atraiu estudan-
tes de estados como Texas, lowa,
Illinois, Connecticut ou Maryland.
Na pauta chamam a atenção apeli-
dos como Dias, Ferreira, Fialho e

Leite. "Há sempre lusodescenden-

tes, mas o objetivo do SIPN é che-

gar a quem não tem qualquer liga-
ção a Portugal."

Desde 2015, o programa assinou

parcerias com dezenas de universi-
dades do outro lado do Atlântico.
Como "isco", oferece um pacote
"chave na mão" com tudo incluído

por um preço "muitíssimo mais
baixo" do que o praticado pelos ri-
vais europeus. É essa, aliás, a prin-
cipal razão apontada pelos alunos,

questionados sobre a escolha de

Lisboa. Um semestre de aulas ao

abrigo do programa custa 12 mil
dólares, que incluem todos os cus-

tos com estudos, casa, transportes,
seguros e visitas de estudo no con-
tinente e ilhas. "Ainda vamos bus-
cá-los ao aeroporto quando che-

gam", diz Ricardo Pereira. "É um

luxo, é o Porsche dos programas de

intercâmbio académico."
Por cá, o SIPN tem parceria com

quatro universidades: Nova, Católi-

ca, Universidade de Lisboa e ISCTE.
Os alunos podem frequentar ca-
deiras em todas. "Face à escala

norte-americana, onde as instala-

ções são enormes, Lisboa funciona

quase como um grande campus."
As aulas de Português não são

obrigatórias, mas a cadeira de Cul-
tura e Sociedade Portuguesa está

no programa. "No início, percebe-
mos que havia estudantes que no
final do semestre regressavam a
casa sem qualquer noção sobre a
nossa cultura e um dos objetivos
deste programa é tornar os alunos
em embaixadores de Portugal jun-
to da sua comunidade escolar, para
convencerem outros a vir. Por isso

decidimos incluir a disciplina."
Além de embaixadores, Ricardo

Pereira tem notado com orgulho
que o programa está a resultar em

regressos. "Um estudante do Mi-
chigan voltou para trabalhar para o
Instituto de Medicina Tropical, ti-
rou o mestrado e foi fazer investi-

gação para São Tomé - e agora vem
para Portugal outra vez. Outra alu-
na voltou para casar com um por-



tuguês e está a tirar o mestrado na
Católica. Ainda somos um progra-
ma jovem, mas queremos ser mui-
to relevantes em todo o território
americano. Conseguindo trazê-los

para estudar, estamos a plantar a

semente para que queiram voltar
definitivamente."

Para Hanna Pegg, a hipótese não

é descabida. No regresso a Fredo-

nia, uma pequena vila no estado
de Nova lorque onde "às nove da

noite está toda a gente a dormir",
vai concorrer para ser embaixado-
ra de Portugal na universidade
onde estuda. "Ficar a viver? Consi-

go imaginar-me a fazer isso."

Um professor
de Braga fez
Leilani Stacy
escolher viver
em Portugal

Fez parte da primeira
vaga de alunos do SIPN,
em 2015, e foi também
a primeira a regressar.

Entrou para a universidade com
um objetivo: no final da licenciatu-

ra em Economia e Ciência Política,
Leilani Stacy teria de falar uma lín-

gua nova. Ponderou as opções ha-

bituais, de espanhol a francês, mas
o critério de escolha acabou por ser

o professor, português de Braga, do

qual Leilani "ouviu falar bem".
A escolha terá sido acertada: a

entrevista à norte-americana de

Boston que cresceu no Havai de-
correu num português escorreito.

Além das lições, Leilani tirou um
curso intensivo quando veio para
Portugal em 2015, na primeira leva
de alunos do SIPN. "Queria fazer
um curso de verão e escolhi Portu-

gal depois de terem ido apresentar
o programa à minha turma. Acabei

por ficar dois meses a estagiar no
Ministério dos Negócios Estran-

geiros." Além do trabalho, ficaram-
-lhe na memória as visitas a Óbi-

dos, Monsanto e Castelo Branco.
Terminado o curso, Leilani per-

cebeu que a relação com Portugal
não tinha chegado ao fim. A se-

mente dera frutos. "Fui criada no
Havai e só muito tarde percebi a

grande ligação que tinha com Por-

tugal. Não sabia quase nada do

pais, mas a primeira experiência
foi tão boa que tive de voltar." É

com orgulho que constata ter sido

a primeira aluna do SIPN a com-

prar o bilhete de regresso a Lisboa.

Em outubro de 2018 ganhou
uma bolsa Fulbright, financiada

pela FLAD, para fazer um estudo
sobre empreendedorismo no fe-
minino em Portugal. O caso de es-

tudo escolhido foi o Connect to

Success, um projeto da ex-embai-
xatriz dos EUA Kim Sawyer.

No dia da conversa com o DV, a

estudante de Boston tinha ido a

uma entrevista de emprego para
integrar um projeto de investiga-
ção sobre alimentação nas escolas.

Quer continuar em Portugal e,
"quem sabe", abrir a sua própria
empresa. "Sou apaixonada por
tudo o que tenha que ver com ali-

mentação e empreendedorismo
social." Para já, Leilani vai fazendo
a diferença enquanto voluntária
da Refood, e vai dando aconselha-
mento à distância sobre a vida em
Portugal. "Na minha universidade
há uma aluna interessada em vir
para cá no próximo semestre. Vou
dar o meu melhor enquanto em-
baixadora."



O projeto
de Benjamin
Friedman é
levar Lisboa
ao Midwest

Aluno de Comunicação
veio à aventura para
um país sobre o qual
não sabia quase nada.

Ronaldo, Benfica e Juventus eram
as únicas palavras que Benjamin
Friedman associava a Portugal an-
tes de aterrar em Lisboa. Quando
lhe explicam que a Juventus não é

uma equipa portuguesa, o estu-
dante de Comunicação de 21 anos
não esconde a desilusão. "Prometi
ao meu sobrinho que ia procurar
uma loja e comprar uma camisola
do Ronaldo."

Benjamin é natural de Dubu-

que, no lowa. Escolheu estudar

em Portugal precisamente porque
o conhecimento que tinha sobre o

país era uma imensa folha em
branco. "Foi o apelo do meu lado
aventureiro. Queria experimentar
uma imersão total numa cultura
sobre a qual não tinha quaisquer
expectativas."

Mas não foi só a aventura que pe-
sou na decisão. "O programa é in-
crivelmente barato. E digo isto
como um elogio, porque é acessível

face à qualidade que tem." O mes-
mo semestre numa universidade

espanhola, francesa ou italiana
custar-lhe-ia facilmente o dobro.

Para já, e apesar das saudades do

Midwest, o saldo da aventura é po-

sitivo. "As pessoas são muito sim-

páticas, ainda mais do que no sítio
de onde venho, o que é dizer mui-
to. Até no supermercado me de-

ram as boas-vindas. Nunca me
senti um outsider." A sensação de

estar em casa deu-lhe coragem
para subir ao palco de um bar onde
deu espetáculos de stand up co-

meãy. "Mas acho que não sou mui-
to engraçado fora dos EUA."

A única barreira tem sido mes-
mo a língua. "Tive situações difí-
ceis, mas estou a esforçar-me. Vejo
séries na Netflix com legendas em
português para aprender."

Durante o semestre, Benjamin
acumula as aulas com um estágio
em produção de vídeo na própria
sede do SIPN. Além de ganhar ex-

periência na área que quer seguir
no futuro, o estudante destaca a

sensação de "estar a ajudar a divul-

gar o programa nos EUA, para que
mais pessoas saibam da sua exis-
tência". Benjamin não promete
voltar depois do curso, mas garan-
te que, no que depender de si, não
haverá ninguém em Dubuque, lo-

wa, capaz de dizer que nunca ou-
viu falar de Portugal.




